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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sehingga segala perbuatan atau 

tindakan di negeri ini senantiasa berlandaskan hukum. Begitu juga berkaitan 

tentang kehidupan berlalu lintas harus berdasarkan atas hukum yang berlaku 

di negara ini. Sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan peraturan 

hukum yang mengatur hukum lalu lintas, yang di dalamnya terdapat 

ketentuan larangan melakukan balap motor liar, yaitu di dalam Undang-

Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  

Balap motor liar adalah salah satu wadah untuk menampung 

agresifitas dan hiperaktivisme remaja yang sangat menyukai hal-hal yang 

dapat memacu adrenalin mereka.
1
 Biasanya kegiatan balap motor liar ini

dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya 

sudah mulai lenggang. Penyimpangan perilaku ini umumnya dilakukan oleh 

sekelompok anggota masyarakat yang berusia muda, kondisi kejiwaan 

mereka belum stabil dan dengan mudah mendapat pengaruh dari pergaulan. 

I.S. Susanto,
2
 menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke

tindakan kriminal dibentuk oleh peran serta masyarakat itu sendiri. 
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Kegiatan balap motor liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan 

standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body 

motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran 

standar, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai 

sarana keselamatan berkendara. Sepeda motor harus lengkap, hal ini 

dikarenakan adanya aturan Pasal 285 ayat (1), bahwa setiap orang yang 

mengemudikan sepeda motor di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan 

layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, 

lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot 

dan kedalaman alur ban.
3
 Tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat 

menimbulkan rasa tidak nyaman dan gangguan ketertiban umum. 

Balap motor liar masih menjadi pembunuh di jalanan sepanjang 2015. 

Sebanyak 31 orang tewas dan 10 luka akibat aksi balap motor liar pada 2015, 

sebagian besar korbannya adalah anak remaja. Hampir seluruh kota besar di 

Indonesia rawan aksi balap motor liar. Polisi sepertinya tidak mampu 

memberantas aksi balap motor liar ini dengan tuntas. Akibatnya, korban 

tewas dan luka terus berjatuhan, baik dari para pembalap motor liar maupun 

masyarakat. Padahal, aksi balap motor liar itu terjadwal, yakni Jumat, Sabtu, 

dan Minggu tengah malam hingga dini hari. Aksi ugal-ugalan balap motor 

liar ini banyak membuat kecelakaan, tabrakan, menabrak ataupun terjungkal. 

Sepanjang 2015 terdapat 28 peristiwa kecelakaan dalam aksi balap motor liar, 

yang mengakibatkan 41 korban, yakni 31 tewas dan 10 luka. Angka korban 
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balap motor liar 2015 ini lebih tinggi jika dbandingkan 2014, yakni 29 orang 

tewas dan lima luka.
4
 Tahun 2013, korban jiwa akibat balap motor liar 

mencapai 49 orang. Menurut Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, sebagian 

besar korban tewas akibat ulah geng motor dan balap motor liar itu umumnya 

anak-anak muda yang berusia antara 13 hingga 24 tahun.
5
 

Jawa Timur (Jatim) menjadi wilayah paling rawan kecelakaan balap 

motor liar. Ada lima peristiwa yang menyebabkan lima tewas dan empat luka. 

Korban balap motor liar ini empat tewas di Mojokerto, satu tewas di 

Surabaya, dua luka di Bangkalan, dua luka di Surabaya. Urutan kedua 

Jakarta, ada empat peristiwa yang menyebabkan empat tewas. Korban tewas 

di Jakbar dua orang, di Jaksel dan Jakut masing-masing satu orang. Daerah 

rawan kecelakaan maut balap motor liar lainnya adalah Jabar, Sumbar, 

Sulselbar, Aceh, Jambi, Jateng, dan Yogyakarta masing-masing dua 

peristiwa. Babel, Kalbar, Bengkulu, Bali dan Sumut masing-masing satu 

korban. Pada 2016 Polri harus bekerja keras untuk memerangi aksi balap 

motor liar ini, jika tidak akan semakin banyak anak-anak remaja di negeri ini 

menjadi korban sia-sia di jalanan.
6
 

Daerah di Jawa Timur yang marak terjadi kasus balap motor liar, salah 

satunya adalah Kabupaten Pamekasan. Polres Pamekasan mulai jengah 
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dengan maraknya aksi balap motor liar. Balap motor liar tersebut kerap 

meresahkan warga. Balap motor liar dilakukan di sejumlah lokasi. Untuk 

wilayah perkotaan yaitu di Jalan Kabupaten, Jalan Trunojoyo, dan Jalan 

Jokotole. Di Kecamatan Pademawu, balap motor liar kerap dilakukan anak-

anak muda di Jalan Tambung. Dalam rangka memerangi balap motor liar itu, 

Polres Pamekasan menurunkan personel satlantas, sabhara, dan satreskrim. 

Mereka merazia balap motor liar pada hari Minggu 29 November 2015 sejak 

pukul 02.00-05.00. Hasilnya, polisi menangkap 71 unit sepeda motor.
7
 

Sebanyak 71 kendaraan roda dua berbagai jenis, diamankan petugas 

kepolisian Polres Pamekasan, pada giat razia gabungan balap motor liar. 

Razia gabungan tersebut dilakukan jajaran oleh jajaran Satlantas, Sabhara dan 

Reskrim Polres Pamekasan. Dipusatkan di berbagai titik yang sering 

dijadikan sebagai sarana balap motor liar, seperti di sepanjang Jalan 

Kabupaten, tepatnya di depan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan. Sasaran 

razia tersebut adalah para pelaku balap motor liar dan para pengendara yang 

sengaja menonton kegiatan tersebut.
8
 

Balap motor liar, jika dilihat berdasarkan Undang-Undang No. 14 

Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebelum diganti dengan 

undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, walaupun praktik balap motor liar 
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ini tidak diuraikan secara terperinci dan tertulis, tapi praktik balap motor liar 

merupakan bentuk dari pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran terhadap 

hukum, namun belum diatur sebagai pelanggaran hukum. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, balap motor liar diatur dalam Pasal 115 huruf b 

yang berbunyi: ”berbalapan dengan kendaraan bermotor lain” dan 

berdasarkan Pasal 297 bahwa ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 

Bermotor yang berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 

huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau 

denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. 

Hasil pra penelitian melalui pengamatan dan wawancara dengan 

beberapa pelaku balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, peneliti 

menemukan bahwa praktik balap motor liar yang terjadi di Pamekasan seperti 

tidak terkoordinir walaupun memiliki penonton dan pelaku yang tidak sedikit. 

Hal ini dikarenakan setiap mengadakan aksi balap motor liar seperti sudah 

terjadwalkan dan jadwal-jadwal itu telah banyak diketahui oleh para remaja, 

baik oleh pelaku maupun penontonnya. Suara bising yang dikeluarkan oleh 

motor para pelaku balap motor liar memekakkan telinga, para pelaku maupun 

penonton terkadang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, merusak 

halaman dan pekarangan di rumah masyarakat yang berlokasi di tempat 

mereka melakukan balap motor liar sampai membuang air kecil di 

pekarangan rumah tersebut. Di samping itu, masyarakat juga dibuat takut 

untuk melintas di jalan yang dijadikan ajang balap motor liar bagi pelaku.  
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Keadaan atau peristiwa yang terjadi tersebut telah merupakan 

perbuatan yang mengganggu maupun telah meresahkan kehidupan 

masyarakat di samping juga melanggar ketentuan perundang-undangan. Oleh 

karena itu, sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat 2 Surat Keputusan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/54/X/2002 

tentang Organisisi dan Tata Kerja  Satuan-Satuan Organisasi, bahwa pada 

tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, maka Kepolisian atau 

Polisi ataupun Satlantas adalah bertugas menyelenggarakan/membina fungsi 

lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan 

patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan 

identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas 

dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

Dalam hal penindakan terhadap pelanggaran ketertiban lalu lintas, 

khususnya praktik balap motor liar, seorang Polisi khususnya Polisi Lalu 

Lintas harus bersikap tegas dan tidak pandang bulu. Bersikap tegas 

maksudnya siapa saja yang diduga telah melanggar ketertiban lalu lintas atau 

melakukan praktik balap motor liar harus segera ditindak sesuai dengan 

prosedur penindakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya tidak pandang bulu, 

maksudnya siapa saja yang telah melanggar ketertiban lalu lintas atau 

melakukan praktik balap motor liar, walaupun ternyata memiliki hubungan 

kekerabatan dengan pihak kepolisian ataupun seorang pejabat instansi 

tertentu, harus tetap diberi sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Hal ini 
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berguna untuk menjaga nama baik Kepolisian khususnya Polisi Lalu Lintas 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9
 

Sebenarnya dalam paragraf 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 267 menyebutkan                                                

tentang tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, 

sebagai berikut: 

1. Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang 

diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana 

denda berdasarkan penetapan pengadilan. 

2. Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. 

3. Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh 

Pemerintah. 

4. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap 

pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

5. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti 

pelanggaran. 

 

Namun, meski peraturan perundang-undangan telah diadakan, namun 

aksi balap motor liar, khususnya di Kabupaten Pamekasan masih tetap ada. 

Ironisnya, seakan-akan penegakan hukum melalui perundang-undangan yang 

ada dan aparat hukum melalui Kepolisian khususnya upaya dari Polisi Lalu 

Lintas tidak mempan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti terdorong 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Tindakan Preventif dan Represif 
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Sat Lantas Polres Pamekasan Terhadap Pelanggaran Dalam Balap Motor Liar 

di Kabupaten Pamekasan”. 

 

B. Rumusan masalah 

Dari penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana tindakan preventif dan represif Sat Lantas Polres Pamekasan 

terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan? 

2. Kendala apa saja yang dihadapi Sat Lantas Polres Pamekasan dalam 

melakukan tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran dalam 

balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, beserta solusinya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah maka tujuan dilakukannya 

penulisan hukum ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tindakan preventif dan represif Sat Lantas Polres 

Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten 

Pamekasan. 

2. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi Sat Lantas Polres 

Pamekasan dalam melakukan tindakan preventif dan represif terhadap 

pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten Pamekasan, beserta 

solusinya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atas dilakukannya penulisan ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam studi tentang tinjauan yuridis 

sosiologis terhadap tindakan preventif dan represi Sat Lantas Polres 

Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di Kabupaten 

Pamekasan. 

b. Sebagai referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai 

aspek yuridis dan sosiologis atas tindakan preventif dan represi Sat Lantas 

Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor liar di 

Kabupaten Pamekasan dan dapat menjadi acuan untuk penelitian 

berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat memberikan kontribusi positif dalam rangka penertiban balap motor 

liar oleh Polres Pamekasan di wilayah hukum Kabupaten Pamekasan guna 

meminimalisir keresahan masyarakat atas pelanggaran atau kenakalan 

yang dilakukan oleh remaja melakukan balap motor liar di jalan umum. 

b. Penulis dapat mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh di bangku 

kuliah di lapangan, khususnya tentang pelanggaran atau kenakalan yang 

dilakukan oleh remaja di jalanan.  
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E. Metode Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang 

sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan 

mempermudah analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

1. Metode Pendekatan 

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pada 

penelitian hukum yang sosiologis, hukum dkonsepkan sebagai pranata sosial 

yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.
10

 

Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana 

hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (law 

enforcement).
11

 Variabel sosial yang diteliti adalah balap motor liar dan 

proses penegakan hukum terhadap kegiatan tersebut. 

2. Lokasi Penelitian 

Dalam penulisan hukum ini penulis memilih lokasi penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisan hukum ini, 

yaitu: Sat Lantas Polres Pamekasan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan 

ditemukan peristiwa balap motor liar di jalan umum yang dilakukan oleh 

kalangan remaja di Kabupaten Pamekasan yang merupakan wilayah hukum 

Polres Pamekasan.  
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3. Jenis dan Sumber Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis memerlukan 2 (dua) jenis data 

yang meliputi: 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian berupa 

pengamatan dan wawancara dengan Instansi Kepolisian Polres Pamekasan, 

diantaranya Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, Kanit Dikyasa Sat 

Lantas Polres Pamekasan, Kanit Regident Sat Lantas Polres Pamekasan.  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur dan 

dokumentasi. Seperti buku-buku yang terkait, peraturan perundang-

undangan yang terkait, data dokumentasi berupa berita acara pemeriksaan 

(BAP) yang dimiliki oleh Sat Lantas Polres Pamekasan terkait dengan 

kasus balap motor liar di Kabupaten Pamekasan. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Data primer akan dikumpulkan dengan: 

1) Wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan jalan mengadakan wawancara dengan Ibu IPTU 

Nining Dyah P. S. selaku Kaurmintu Sat Lantas Polres Pamekasan, 

Bapak IPDA Sri Sugiarto selaku Kanit Dikyasa Sat Lantas Polres 
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Pamekasan, Ibu Brigadir Yunita R. selaku Kanit Regident Sat Lantas 

Polres Pamekasan. 

2) Studi dokumen 

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

menggandakan, menyalin, atau menfotokopi sejumlah dokumen atau 

arsip tertulis dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti. 

b. Data sekunder akan dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan yaitu: 

mempelajari sumber data sekunder yang diperoleh dari pustaka yang 

berupa buku-buku literatur dan dokumentasi yang sumbernya berupa 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
12

.  

5. Analisa Data 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu 

analisa dengan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data 

primer dan sekunder secara jelas, sehingga nantinya dapat ditarik suatu 

kesimpulan dari berbagai masalah yang ada.
13

 Berdasarkan data tersebut 

penulis dapat melakukan analisis yuridis sosiologis tentang tindakan preventif 

dan represif Sat Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap 

motor liar di Kabupaten Pamekasan, dan kendala yang dihadapi beserta 

solusinya dalam melakukan tindakan tersebut.  
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F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sedermikian 

rupa sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan dijelaskan tinjauan umum tentang kenakalan 

remaja, balap motor liar, tupoksi dan peran Polri, dan upaya 

penanggulangan kenakalan anak. 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasannya 

mengenai tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh Sat 

Lantas Polres Pamekasan terhadap pelanggaran dalam balap motor 

liar di Kabupaten Pamekasan, kendala yang dihadapi dalam 

tindakan tersebut beserta solusinya. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang diteliti sesuai dengan tujuan penulisan disertai 

saran dari penulis. 


